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Gdzie się podziała moja przeszłość, kie
dy bylem młody, wesoły, mądry, kiedy 
marzyłem i kiedy rozumowałem subtel
nie, kiedy nadzieja opromieniała teraź
niejszość i przyszłość? Dlaczego ledwo 
zaczynamy źyć, stajemy się nudni, sza
rzy, niecierpliwi, leniwi, obojętni, 11iepo
żytecznl, nieszczęśliwi? ... Miasto nasze 
instnieje już od dwustu lat, ma sto ty
sięcy mieszkańców, a wśród nich nie ma 
chyba jednego, który by się różnił od 
innych 
Tylko jedzą, piją, śpią, potem umierają, 
rodzą się inni, także jedzą, piją, śpią 
i aby nie zgłupieć z nudów, urozmaicają 
sobie życie ohydnym plotkarstwem, wód
ką, kartami, pieniactwem, żony zdra
dzają mężów, a mężowie kłamią, udają, 
że nie widzą, nic nie słyszą, i ten prze
możny upodlający wpływ ciąży na dzie
ciach, gasi w nich wszelką iskrę bożą, 
aż staną się tak samo nędzne, tak samo 
do siebie podobne, tak samo martwe jak 
i rodzice. 

„ Wiśniowy Sad" 
A. Czechow 



LILLIAN HELLMAN należy do amerykań
skich pisarzy postępowych starszego pokole
nia. Urodziła się w 1905 r. w Nowym Orlea
nie w stanie Luizjana. Napisała wiele drama
tów o tematyce obyczajowej i socjalnej. Więk
szość z nich, dzięki swej drapieżności i walo
rom dramaturgicznym, zdobyła sceny nie tyl
ko ame1·ykańskie ale i europejskie. 
W Polsce była wielokrotnie grana - napisana 
tuż przed wojną - sztuka „Lisie gniazdo" 
(1948-1955). Tematem jej jest niesamowita 
wprost bezwzględność nuworyszów z połud
nia, na przełomie ostatnich stuleci, którzy nie 
cofają się przed niczym aby zdobyć fortunę. 
Żona spowoduje śmierć męża, brat zgubi bra
ta, młodą dziewczynę zgodzą się dla interesu 
wydać za debila. 
W czasie wojny Hellman walczy nadal swym 
piórem. W sztuce „WATH ON THE RHINE" 
(1941 r.) obrazowo i namiętnie przedstawia 
groźbę faszystowskiego niebezpieczeństwa, 
w scenariuszu filmo\Vym „North Star" wiele 
pięknych scen poświęca bohaterskiej posta
wie człowieka radzieckiego w czasie ostatniej 
wojny (1943 r.). 
„Jesienny Ogród" został napisany w 1951 r. 
Szczecińska realizacja jest polską prapremie
rą tej sztuki. Dramat, oprócz zewnętrznej 
warstwy psychologiczno-obyczajowej, posiada 
głębszy nurt, bardziej subtelny niż to wydaje 
się z pozoru. Wszystko przesycone jest aurą 
jesieni i - podobne jak u Czechowa - pełne 
niedomówień, st raconych możliwości, stygną
cych uczuć. Nic się nie zmieni, nic nowego się 
nie zdarzy. Żaden z bohaterów nie podejmie 
wysiłku ani walki aby ocalić swoją ludzką 
twarz. Chociaż w sztuce nie brak konfliktów, 
cała drapieżność autorki ujawnia się dopiero 
wtedy, gdy sięgniemy do przyczyn tego stanu 
rzeczy. Hellman jest na t yle wyrafinowanym 
pisarzem, że nigdy nie pozwoli sobie na 
uproszczone i jednoznaczne określenie złożo
nych procesów. Pokaże nam tylko ten skomp
likowany świat z całą ostrością - na jaką ją 
stać. 

Autorka „Jesiennego ogrodu" napisała poza 
tym wiele sztuk, wystawionych zawsze z du
żym powodzeniem, wśród których należy wy
mienić: „THE CHILDREN'S HOUR" (1934), 
„DAYS TO COME" (1936), „THE SEAR
CHING WIND" (1944), „ANOTHER PART 
OF THE FOREST" (1945), „MONTSERRAT" 
(1949) i „TOYS IN THE ATTIC" (1960). 

• 
AMERYKANIN 

. .. Wiecznie zaaferowany i czymś pochłonię
ty, Amerykanin żyje w ciągłym napięciu ner
w.owym i w obawie, że jego zabiegi i stara
nia, .Pl~ny i z_amierzenia coś mu ;nagle po
k:zyzu3e. 'Yspolczesny Amerykanin różni się 
d.iametr~lnie od owego wytrwałego pioniera, 
siln_ego i pewnego siebie. Wielu dzisiejszych 
męzczyzn w Ameryce cechuje wrodzona nie
śmiałość i brak pewności siebie. Często brak 
tych cech starają się nadrobić pewną siebie 
miną. Głównym przedmiotem trosk i wysił
ków mężczyzny jest pragnienie zdobycia 
trwałego zabezpieczenia i ustabilizowania 
swego życia. Problem security ciąży nawet 
na m_łod.zieży. Antroplog Geoffrey Gorer jest 
zdania, ze pęd do wczesnego zawierania mał
żeństw i.est dowodem dążenia do spokojnej 
p~zystani, stabilizacji i zabezpieczenia. Zda
niem tego uczonego jest to rezultat braku 
zaufania we własne siły. 



AMERYKA ameryka AMERYKA 

.„Henry Adams, potomek drugie
go prezydenta Stanów Zjedno
czonych, był historykiem i trochę 
filozofem. W książce swojej, za
tytułowanej „Education of Hen
ry Adams", wyraził opinię, że nie 
byłby w stanie żyć w społeczeń
stwie, w którym bogactwo było
by obowiązującym nakazem. Nie 
przypuszczał zapewne, że takie 
właśnie będzie społeczeństwo 
amerykańskie. Pieniądz stał się 
tu największym ideałem; szacun
kiem darzy się tego, kto naj
łatwiej potrafi go wydrzeć in
nym, nie wchodząc, oczywiście, 
w kolizję z prawem. Sztuka po
lega na tym, by zdobyć pieniądze 
bez większego wysiłku, dzięki po
mysłowi. 
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JESIENNY OGRÓD 

(THE AUTUMN GARDEN) 

Sztuka w 3 aktach 
Wolny przekład i opracowanie dramaturgiczne -
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ZOFIA TUCKERMAN , 

O~by 
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- CZESŁAW ROŻNOWSKI 

Reżyser J A N M A C I E J O W S K I 

Współpraca reżyserska JANUSZ MA RZEC 

Scenograf W A N D A C Z A P L A N K A 

Inspicjent Eustachy Kojałłowicz Sufle r Krystyna Sokalska 



••• Milion mężów rocznie opusz
cza swe żony. Milion kobiet 
w Stanach Zjednoczonych po
pada co roku w dość dziwną 
sytuację, nie są bowiem ani 
wdowami, ani rozwódkami, ani 
też żonami. Mężowie, o któ1•ych 
mowa, po prostu uciekają • 
•.• Dyrektorem „National City 
Bank" w Nowym Jorku był nie
jaki Richard Crowe, człowiek 
zamożny, opanowany, doskona
ły finansista. Posiadał dom pod 
Nowym Jorkiem, dwa samo
chody, łódź motorową i poka
źny kapitał na koncie. W życiu 
rodzinnym wydawał się być 
szczęśliwy. Miał przystojną żo
nę, z którą żył dobrze i dwoje 
ładnych dzieci. Pewnego dnia 
przyszedł mu do głowy nie
zwykły pomysł. Wziął z kasy 
banku blisko 900 tysięcy dola
rów i znikł bez śladu. Niezwy
kłość owego „pomysłu" pole
gała na tym, że pozostawiony 
przez niego majątek wielokro
tnie przewyższał wartością zra
bowaną w banku kwotę. Po 
paru miesiącach znaleziono go 
w Miami. Zwrócił wszystkie 
pieniądze w nienaruszonym 
stanie. Indagowany, powie
dział: „Czułem się zmuszony 
uczynić coś niezwykłego. Nie 
można przecież ciągle tkwić 
w tak monotonnym i uregulo
wanym życiu. Myślę, że takich 
jak ja jest w Stanach Zjedno
czonych wielu ••• " 



AMERYKANIE 

. .. W Ameryce, wszędzie i przy kaźdej okazji, 
mówi się wiele o równości wszystkich. For
malnie tak jest. Robotnik może Jowialnie po
klepać po ramieniu wlaściclela fabryki, zawo
łać go po imieniu, nawet pójść z nim na „drin
ka" do baru, lecz nie oznacza to wcale, że 
obaj czują się równi. Decydujące znaczenie ma 
cenzus majątkowy. Miano dorobkiewicza, wy
śmiewane w Europie, w Ameryce Jest zaszczyt
ne. Kaźdy selfmademan cliwali się swym po
chodzeniem z nizin społecznych. Istnieje jednak 
także coś w rodzaju „arystokracji" rodowej, 
której pieniądze jeszcze nie imponują i która 
nie otwiera selfmademanom drzwi do swoich 
domów. 

W Ameryce jest tak wiele grup społecznych, 
źe trudno wymienić wszystkie. Trudność po
lega na tym, źe kaźda z nich dzieli się w tym 
kraju jeszcze na szereg „podklas" lub kast. 
Wszystkie one zazdrośnie strzegą swej eksklu
zywności, separują się od niźszych i źyją je
dną myślą - przeskoczenia do innej, wyższej 
grupy. 

• 
... Amerykanin odnosi się życzliwie 
do innych i na pierwszy rzut oka 
wydawać by się mogło, że jest · się 
wśród bardzo serdecznych przyjaciół. 
Ale to tylko wrażenie, w istocie jest 
to ich sposób bycia i nic poza tym. 
Zewnętrzna forma bez żadnej abso
lutnie treści. Kryje się w tym cza
sami interes osobisty, lecz głównie 
chodzi o zasadę, że trzeba być przez 
otoczenie lubianym i popularnym. A 
że każdy pragnie być popularny, sta
ra się wywrzeć na drugim jak naj
korzystniejsze wrażenie, więc wszy
scy są stale uśmiechnięci, grzeczni, 
mili, przyjacielscy. 

ameryka 

AMERYKA 



••• Wszystko to jest paradoksalne. 
Z jednej strony społeczeństwo 
zaaferowane 1mlłośclą I żyjące 
w at1mosferze erotyz1mu, z drugiej 
zaś trzeźwe, reallstyczne 1myśle
nle. Trochę jest w tyn1 wulgar
ności, du:io wygodnictwa I syba
r~tyz1mu. W Istocie jednak A1me
rykanle :ile się z tyn1 czują. Szu
kają bezustannie jakiegoś cudo
wnego środka. 
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Kierownik tecti· 
niczny 

Ludwik Piosicld 

Kierownicy pra-
cowni: 

malarskiej 

Michał Tuszyński 

krawieckiej mę-
skiej 

Stanisław Kacz-


